
Protokoll font vid sammanträde i styrelsen för Rämma Fäbodlag 2Ot9-01,-22, klockan 17.30-

18.30 i Kåtilla bystuga

Närvarande: Margita Eriksson, Anna Dahlberg, Monica Leandersson, Bengt Larsson, och

Elisabet de Souza

1. Anna Dahlberg öppnade mötet.
2. Anna sitter ordförande och Elisabet är sekreterare för mötet.
3. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Monica.

4. Kallelse till mötet var ute i tid.
5. Genomgång av protokollet från 9.10.18.

6. Ekonomin är under kontroll. Vår ansökan tillTrängslets regleringsfond är inskickad till
Länsstyrelsen, vi äskade 140 000 till Portalprojektet.

7. Aktiviteter. Närmast genomför Festkommitt6n en vinterdag på Rämmasjön söndagen

den 10 mars. Förra årets upplaga blev en succ6. Det blir pimpelfiske, tipspromenad,
skidåkning, mat och kaffe, eldar och god samvaro. Kassören önskar att det finns lista

på Swishnummer och instruktion på varje plats där man betalar. Vi önskar dock

kontanter i första hand.

B. Brev 2019. Elisabet skriver brevet till markägare, medlemmar och boende i Rämma.

Därska stå om att senaste årsmötet beslutade höja medlemsavgiften till 100 kr per år

och att vårt verksamhetsår sträcker sig från l juni till 31" maj. Viska också sprida

information om vinterdagen den 10 mars.

9. Nästa möte äger rum tisdag den 19 februari klockan 17.3O i Kåtilla bystuga.

10. Genomgång av uppdragslistan.
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l,nfo orn Rämrna fäbodlag ti11 anslagstavlo'rna
*rdna lås tiil arkir,,skåpel

Bygga sandhus, står på kö

Komplettera städredskap till ladan
5i*rn ir:re n ti i i i,: l'råds iada n

Tak till förrådsladan med portal
Portal till porfyrstenen
i",.iu:'a siri:.tad

Ansöka Besparingen 1 juni?

Anscl..an tiii irångsl*t-c resl+:ringsf+nd 31 dec

Ai']Sjkf, l'tiv.jtiq:nr ;\Ontit":Ji; : tl!i
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Skidspåren
Ansöka om fortsatt sträckning av stig till Märråberg
*ssife:;i 25 ;ugurii
r-i:st rrl ;iJ i.r; 1gr,5'-;6r':i;
Båitra på brygg;ir:, dra ups vid hösistådning
Karta på vandringsled runt sjön läggs ut digitalt
U pprätta konto för Swish-insättning
Vinterdag 10 mars på Rämmasjön
Ramsågarna sätts upp i Eldpallkojan
U ndersök Leader Dalarna
Brev 2019
Bastu-motionen vilar

11. Mötet avslutades med tack till Monica för gcd kaka!
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